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Oikaisu           2 

Edellisessä numerossa oli väärä kuva kauppias Jukka Ankeriasniemestä. Oikeasti siinä oli Aleksi Ankeriasniemi 

 (A. Niemi, jota käytettiin puhekielessä).  Tässä viimeisin kyläkauppias Kuohijoella; Jukka Ankeriasniemi. Saman 

näköisiä ovat nämä veljekset. 

Kylätoimittaja pahoittelee virhettä ja kiittää havainnosta tarkkaavaisia lukijoita Pirkko Syrjästä ja Leo Vuorista. 

 

  Kauppias Jukka (Jussi) Ankeriasniemi) 

 

Runobaari 

Terve  toimitus. Tässä oes vähä runon pätköä. 

  Miks                       

On  ihmiset  muuttuneet kummalliseksi 

sanonnat nuorilla lyhyenlaiseksi 

politiikoilla  ristiriitaiseksi  

monilla muilla keskinkertaiseksi 

päivät muuttuneet on sateiseksi 

yöllä kuu keltaiseksi 

syksynkö kerromme  syylliseksi 

vaik maisemat ruvenneet taiteelliseksi 

ajan arvonsa mukaiseksi 

huumorikin tullut niin sarkastiseksi. 

miks ihmiset ryhdy ei romanttiseksi 

ryhdynkö vielä vanhana vihaiseksi  

ei huomaan tulleeni onnelliseksi 

siks ryhtynyt oon runolliseksi. 

 

E e n o k k i   V ä h ä v i h a    82 v     
Haec habui quae dixi 

 

 
       Joulua odotellessa 

 

Marraskuu, niin pitkä kuu, 

päivät melkein uppoutuu 

kahden pitkän pimeän joukkoon 

ne on jääneet niin kuin loukkoon. 

Kuinka kauan riittää tätä 

yötä pitkää pimeätä? 

 

Pimeän ajan kun vain voittaa 

valon aika kohta koittaa 

poistuu syksyn masennus 

alkaa uusi odotus. 

 

Joulun valot pimeen poistaa 

nehän kohta meille loistaa. 

Adventin kun aika saa, 

kaikki valo, - palakaa. 

--- 

Aili Vuorinen 
Elämäni kynän jäljet 2011 
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Kaino Nurmisen haastattelu päättyy tähän. 



Kalastusta         5 

Marraskuun alussa osin jäätyneet järvet menettivät viikolla 47 jääpeitteensä viikkoja 

jatkuneen sateisen sään ja "lämpöaallon" johdosta, ja näin ollen verkkokalastus pääsi 

jatkumaan. Siitä todisteena Känsänmutkan mies; Juha Sormusen lähettämiä kuvia.  Siika ja 

haukea  tuli  22.11.2016 Tulisaaren edustalta. Ilves oli tullut jäätä myöten 

rantaan  16.11.2016.                                          

 

    

                                                                                

. 

  

Ilveksen jälki    Olipa Sormusen verkkoon tarttunut yksisaksinen täplärapu.       

    Aikamoinen  mätikimppu mahan alla, joten rapukanta on    

                                                                         jatkossakin turvattu. Kuva kuin taideteos.                               

 

On se vaan kalastus näillä keleillä sellaista hommaa, jotta se vaatii mieheltä luontoa lähteä vesille, kun 

tuulee, sataa vettä ja lunta ja veden ja ilman lämpötila on nollan tuntumassa. Tosi kalamies tämä 

Sormunen. 

Kalatoimittaja E Kiviriippa 

 



Pikku uutisia kylältä        6 

Perinteiset hirvipeijaiset pidettiin 19.11 Veparilla. Tänä vuonna oli poikkeuksellisesti peijaisiin kutsuttu 

isäntien lisäksi myös kyläläisiä. Vieraita oli alun toista sataa. Nautittiin hyvästä ruuasta ja juomasta. Pekka 

Kolehmainen. 

Heikki Suksia on aloittanut kirvesmiehen työt omalla toiminimellä: Tmi Heikki Suksia puh. 0405165179, 

joten nyt on kylältä saatavilla puhelinsoitolla  hyväksi tunnettu  ammattimies rakennustöihin. 

Askartelua 

Tavallisuudesta  poiketen kankaankutojat kokoontuivat Palon tuvassa 21.11 -16.Pidettiin perinteinen 

askartelupäivä kudonnan sijaan. 

Opettajana Siiri Alikippari. Kahvipöytä notkui makeista ja suolaisista herkuista. Paikalla olivat myös Leila 

Palo, Anitta Tyrni, Lea Aarnio, Ulla Suksia, Leila Ahola, Pirjo Ahola, Marja-Liisa Lehtimäki. 

              

Kuvassa vasemmalta Siiri Alikippari                                                 Leila palo 

Anitta Tyrni ja Ulla Suksia.  Teksti ja kuvat; Lea Aarnio. 

               
Askartelupäivän tulos: Enkeli.         Taas on havaittu  uusi tulokaslaji  kylällä. Villisika se siinä on astellut. 

                                                              Tälle lajille ei niinkään kannata hurrata, sillä sille kelpaa lähes kaikki mitä                      

                                       maasta löytyy,  siemenperunoita myöten. Kuvan lähetti  9.12.2016  

                lehden   luontoagentti Juha Sormunen. Kiitos hänelle. 
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Maatalousnaisten toiminta Kuohijoella alkoi kutomakurssin pidolla 13.1.-13.3.1949. Tästä on kerrottu 

lähemmin  Leila Palon Kuohijoki- kirjassa.  

Perinne jatkuu ja toivottavasti se siirtyy aina sukupolvelta toiselle.  Ja miksei siirtyisi, kun kysymys on 

Kuohijoen väkevistä  naisista.    

 

Henkilöuutisia 

Tervaniemensaaren kesäasukkaat:  Kari Nordberg  ja Pia Wikman ovat 16.11.2016  vihitty avioliittoon  

Kanarialla Puerto Ricossa. Koko toimituksen väki onnittelee.                

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

 

Toimitus kiittää  monista kannustavista palautteista. 

Tästä on hyvä jatkaa neljännelle vuosikerralle. 

 

 
 

 

 

                                                               
Kalatoimittaja               Kylätoimittaja                           Päätoimittaja                           Lintutoimittaja                    Kulttuuritoimittaja 

E. Kiviriippa                 Yrjö Järventausta                   Arnold Kirveskoski                         Edvard Kuiri                          Michael Jäärä 


